
	  

Linköpings	  Skytteförening	  inbjuder	  till	  
Första	  Chansen	  

Nationell	  precisionstävling	  
skjuten	  inomhus	  

Lördagen	  och	  Söndagen	  	  
den	  1:a	  och	  2:a	  februari,	  2014	  

	  
Tävlingsplats	   LSKF:s	  inomhushall,	  Solgläntan	  Värö,	  Linköping	  

Omfattning	   Precisionsskjutning	  om	  7	  serier.	  
Klasser	   Vapengrupp	  C:	  Klass	  1,	  2,	  3,	  D1,	  D2,	  D3,	  Vy,	  Vä	  samt	  junior.	  

Vapengrupp	  B	  och	  A:	  Klass	  1,	  2,	  3	  
Sammanslagning	  av	  klasser	  enligt	  skjuthandboken	  vid	  få	  deltagare.	  

Starter	   Föranmäld	  skytt	  får	  starta	  i	  tre	  vapengrupper	  

Starttider	   Skjutlag	  om	  12	  platser,	  för	  information	  om	  skjutlag	  följ	  länken,	  
http://goo.gl/bkeSNp,	  först	  till	  kvarn	  gäller.	  
OBS!	  Blandade	  skjutlag,	  vapengrupper	  A,	  B	  och	  C,	  kan	  förekomma.	  

Anmälan	   Föranmälan	  senast	  25:e	  januari	  till	  tavling.lskf@gmail.com.	  Uppge	  
klubb,	  namn,	  skyttekortnr,	  vapengrupp(er),	  klass	  samt	  önskemål	  
om	  skjutlag.	  	  
Startlista	  publiceras	  senast	  den	  30:e	  januari.	  	  
Efteranmälan	  på	  plats	  under	  tävlingsdagarna	  i	  mån	  av	  plats.	  

Startavgift	   En	  start	  120kr,	  två	  starter	  220,	  tre	  starter	  300kr,	  Lag	  100kr.	  
Betalas	  senast	  två	  veckor	  efter	  föranmälan	  för	  att	  få	  behålla	  
önskad	  plats	  eller	  senast	  27:e	  januari	  till	  BG:	  652-‐5182.	  
Märk	  betalningen	  ”Första	  Chansen:	  <Förening:Skyttekortnr:NAMN>”.	  	  
Vid	  betalning	  på	  plats	  tillkommer	  en	  avgift	  om	  50kr.	  

Vapen	   Endast	  av	  SPSF	  godkända	  vapen	  får	  användas.	  
OBS!	  Vapen	  skall	  hållas	  nedpackade	  i	  samlingslokalen.	  Särskilt	  
utrymme	  för	  vapenhantering	  kommer	  att	  finnas.	  
Vapen	  skall	  ha	  genomgått	  vapenkontroll	  före	  respektive	  start.	  

Deltagare	   Medlemmar	  i	  klubbar	  anslutna	  till	  SPSF.	  Pistolskyttekort,	  eller	  
intyg	  om	  godkänt	  prov,	  krävs	  för	  deltagande.	  

Allmänt	   Tävlingsjury	  anslås	  på	  tävlingsdagen.	  

Priser	   Penningpriser	  till	  bästa	  fjärdedelen	  i	  respektive	  klass.	  
Dagens	  bästa	  skytt,	  oavsett	  klass/vapengrupp	  får	  1000kr.	  

Servering	   Enklare	  servering	  kommer	  att	  finnas	  i	  samlingslokalen.	  

Väganvisning	   Karta	  finns	  på	  
http://www6.idrottonline.se/LinkopingsSF/Foreningen/Kontakt/	  

Upplysningar	   Mattias	  Borgström,	  0721-‐563211,	  tavling.lskf@gmail.com	  

	  


